ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 436
Взето с протокол № 30 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.11.2013г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за извършване на вътрешни компенсирани промени
в капиталовите разходи за 2013 год.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 във вр. с ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2013 г., Общинският съвет гр.Брезово допълва
списъка на капиталовите разходи за 2013 година и приема вътрешни компенсирани
промени в рамките на определените капиталови разходи, между разходните параграфи ,
функциите, групите и дейностите, както и между отделните обекти и другите видове
разходи с инвестиционно предназначение, както следва:

АКТУАЛИЗАЦИЯ - ІІ
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ В ОБЩИНА БРЕЗОВО
ПРЕЗ 2013 год.

ОБЕКТ

Ремонт улична мрежа в с.Бабек
Ремонт улична мрежа в с.Зелениково
Ремонт улична мрежа в гр.Брезово
Ремонт улична мрежа в с.Чоба
Ремонт улична мрежа в с.Борец
Ремонт улична мрежа в с.Пъдарско
Ремонт улична мрежа в с.Тюркмен
Ремонт улична мрежа в с.Розовец
Ремонт улична мрежа в с.Свежен
Ремонт улична мрежа в с.Отец Кирилово

ПЛАН
2013 г.

5 000
5 000
8 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
3 000
4 000

Актуали- Актуализиран
зиран
план-І
план-ІІ
2013 г.
2013 г.
5 000
4 033
4 146
4 146
8 889
13 521
7 000
14 500
5 000
7 156
5 000
0
5 000
10 000
5 000
4 831
3 000
0
4 000
12 140

Ремонт улична мрежа в с.Дрангово
Ремонт улична мрежа в с.Златосел
Ремонт улична мрежа в с.Върбен
Ремонт улична мрежа в с.Сърнегор
Ремонт улична мрежа в с.Стрелци
Ремонт улична мрежа в с.Чехларе

4 000
4 000
3 000
3 000
3 000
2 000

6 000
5 000
4 000
3 000
3 000
3 000

8 355
6 477
3 558
3 545
5 653
0

14 000

7 200

7 200

Детска площадка в гр.Брезово
Детска площадка в с.Чоба
Детска площадка в с.Зелениково
Детска площадка в с.Свежен
Детска площадка в с.Отец Кирилово
Детска площадка в с.Дрангово
Детска площадка в с.Пъдарско
Детска площадка в с.Стрелци

5 000
3 000
3 000
2 000
3 000
3 000
3 000
3 000

4 084
2 433
2 433
1 506
2 433
2 433
2 433
2 433

4 084
2 433
2 433
1 506
2 433
2 433
2 433
2 433

Ремонт детска градина в с.Стрелци
Ремонт кметство в с.Отец Кирилово
Ремонт Читалище в с.Тюркмен
Ремонт Читалище в с.Борец

2 000
4 000
2 000
5 000

1 910
5 869
2 000
5 898

2 710
5 869
2 579
5 898

13 700

15 600

15 600

Доставка на химични тоалетни за гробищните паркове в
Община Брезово

Доставка автовишка за ремонт улично осветление в
Община Брезово

ПЪТНА МРЕЖА
Ремонт общински път PVD2041 Зелениково-Чехларе от
км 0+000 до км11+000
Ремонт общински път PVD1230 -Отец КириловоДрангово-Златосел от км 5+300 до км 20+800
Ремонт общински път PVD1231 Пъдарско-СтрелциСърнегор от км 8+500 до км 23+800
Ремонт общински път PVD2055 Пъдарско-Борец от км
10+500 до км 15+400
Ремонт общински път PVD1232 Борец-Върбен от км
3+500 до км 15+300
Ремонт общински път PVD1040 Бабек- Свежен от км
0+000 до км 17+000
Ремонт общински път PVD3235 Болярино-Чоба от км
8+200 до км 13+900
Ремонт на реп.път ІІ-56 Павел баня – Раковски –
Пловдив от км 60+620 до км 62+258
Ремонт на реп.път ІІІ-664 Православ – Брезово от
км.27+792 до км. 30+000
Ремонт на реп.път ІІІ-666 Оризово –Чоба- Брезово от
км.21+607 до км.22+631

24 600

14 600

24 019

36 000

26 000

1 818

30 000

20 000

0

12 000

12 000

7 340

28 000

28 000

32 342

40 000

32 623

15 455

13 000

13 000

16 015

0

7 138

7 138

0

27 634

40 121

0

2 605

2 605

Доставка на пътни знаци и табели
Доставка на пътно-маркировъчна боя
Доставка на пътно-маркировъчна машина
ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2013 г.
/от целева субсидия/
БЕЗЛИХВЕН ЗАЕМ ОТ ПУДООС
Допълнително водоснабдяване на с.Свежен – ІІ-ри етап

0
0
0
318 300

0
0
0
318 300

3 594
2 843
7 051
318 300

0

35 538

35 538

ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2013 г.
/от целева субсидия и безлихвен заем от
ПУДООС/

318 300

353 838

353 838

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 437
Взето с протокол № 30 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.11.2013г.
ОТНОСНО: Приемане на Календар на културните прояви, чествания и

годишнини в община Брезово през 2014 г.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет
гр.Брезово приема Календар на културните прояви, чествания и
годишнини в община Брезово през 2014 г.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 438
Взето с протокол № 30 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.11.2013г.
ОТНОСНО: Подпомагане жител на общината.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и решение № 299, т.1.6.1.
«Помощи по решение на ОбС», взето с протокол № 22 от 22.02.2013 г.,
Общинският съвет Брезово дава съгласие да бъде подпомогната Атанаса
Рангелова Янкова от с.Пъдарско със сумата 250 /двеста и петдесет/ лева.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 439
Взето с протокол № 30 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.11.2013г.
ОТНОСНО: Отмяна на решение №428/2013г. на Общински съвет.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/, във връзка с писмо изх. №АК-06-00-248/08.11.2013 год. от
Областния управител на област Пловдив, Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ: Отменя
свое решение №428, взето с протокол №29 от заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.10.2013 год., касаещо учредяване безвъзмездно право на ползване за
срок от 10 /десет/ години на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ”НАУКА-1904 г.-с.Стрелци”,
ЕИК 000457789,седалище и адрес на управление с.Стрелци, общ.Брезово,обл.Пловдив,
регистрирано в Пловдивски окръжен съд по ф.д. №4205/1997 год., представлявано от
МАРИЯ СТОЙКОВА ИВАНОВА-Мурджева в качеството и на Председател върху
сгради изградени в УПИ Х Читалище, обществено и делово обслужване, кв.31 от
действащия план на с.Стрелци, одобрен със заповед №04/26.01.1990 год. и
№116/13.03.2013 год., при граници на парцела: от север УПИ ХХ-204 и ХІІ-203, от
изток-улица, от юг-улица и от запад-УПИ ХІ-Кметство, както следва:
 масивна едноетажна сграда със застроена площ 130 /сто и тридесет/ кв.м
състояща се от три полящения: библиотека, книгохранилище и фоайе
и
 Част от масивна двуетажна сграда,която част се състои от помещение с площ 12
/дванадесет/ кв.м намиращо се на І етаж в западната част на сградата и помещение с
площ 16 /шестнадесет/ кв.м намиращо се на ІІ етаж в западната част на сградата ведно с
правото на достъп до общите и обслужващите помещения в сградата.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 440
Взето с протокол № 30 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.11.2013г.
ОТНОСНО: Вземане на решение за разпореждане с общинска собственост в с.Стрелци.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, в
изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска
собственост през 2013 год., Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъдат предоставени под наем за срок от 10 /десет/ години,
след провеждане на публичен търг с тайно наддаване описаните по-долу сгради и
помещения, намиращи се в УПИ Х Читалище, обществено и делово обслужване, кв.31
от действащия план на с.Стрелци, одобрен със заповед №04/26.01.1990 год. и
№116/13.03.2013 год., при граници на парцела: от север УПИ ХХ-204 и ХІІ-203, от
изток-улица, от юг-улица и от запад-УПИ ХІ-Кметство, както следва:
 Масивна едноетажна сграда със застроена площ 130 /сто и тридесет/ кв.м
състояща се от три помещения: библиотека, книгохранилище и фоайе
и
 Част от масивна двуетажна сграда, която част се състои от помещение с площ
12 /дванадесет/ кв.м, намиращо се на І етаж в западната част на сградата и помещение с
площ 16 /шестнадесет/ кв.м, намиращо се на ІІ етаж в западната част на сградата ведно
с правото на достъп до общите и обслужващите помещения в сградата.
2. Определя начална тръжна цена в размер на 1,00 /един/ лев на месец без
включен ДДС.
3. Определя депозит за участие в търга в размер на 12,00 /дванадесет/ лева.
4. Обектът по т.1 да се предостави под наем за уреждане и поддържане на
библиотека, читалня, фото-,фоно-,, филмо и видеотека”.
5. Делегира права на Кмета на Общината да извърши необходимите действия по
провеждане на търга и подписване на договор за наем .
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 441
Взето с протокол № 30 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.11.2013г.

ОТНОСНО: Отменя на решение № 427/2013 г. на Общински съвет Брезово.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/, във връзка с писмо изх. №АК-06-00-248/08.11.2013 год. от
Областния управител на област Пловдив, Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ: Отменя
свое решение №427, взето с протокол №29 от заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 25.10.2013 год. касаещо учредяване безвъзмездно право на ползване за
срок от 10 /десет/ години на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ”СВЕТЛИНА-1929 г.с.Златосел”, ЕИК 000456687, седалище и адрес на управление с.Златосел,
общ.Брезово,обл.Пловдив, регистрирано в Пловдивски окръжен съд по ф.д.
№4348/1997 год. , вписано в Регистър на народните читалища към Министерство на
културата под №230, представлявано от председателя- Мариана Димитрова Иванова,
върху част от едноетажна масивна сграда с изба със застроена площ 150 /сто и
петдесет/кв.м предназначена за здравна служба изградена в урегулиран поземлен имот
/УПИ/ V /пети/-здравен дом, кв.16 /шестнадесети/ от действащия план на с.Златосел,
одобрен със з-д № 1/03.02.1995 год., при граници на целия имот: УПИ ІV кметство,
улица,улица и улица, актувана с АПОС № 91/20.06.1997 год.,вписан в Агенция по
вписванията-имотен регистър, която част представлява:






Помещение-библиотека с площ 21 /двадесет и един/ кв.м, намиращо се в
югозападната
част
на
сградата,
при
граници
на
помещението:манипулационна, външна стена и
Помещение-книгохранилище и офис на секретар-библиотекаря с площ 16
/шестнадесет/ кв.м, намиращо се в североизточната част на сградата, при
граници на помещението:външна стена на сградата, външна стена на
сградана,коридор и помещение-офис.
Избено помещение с площ 15 /петнадесет/ кв.м –склад



Тоалетна с площ 2 /два/ кв.м, намираща се в западната страна на сградата,
при граници: тоалетна, коридор, помещение-библиотека и външна стена
на сградата.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 442
Взето с протокол № 30 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.11.2013г.

ОТНОСНО: Вземане на решение за разпореждане с общинска собственост в с.Златосел

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, в
изпълнение на Годишната проглама за управление и разпореждане с общинска
собственост през 2013 год., Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде предоставена под наем за срок от 10 /десет/ години,
след провеждане на публичен търг с тайно наддаване част от едноетажна масивна
сграда с изба със застроена площ 150 /сто и петдесет/кв.м, изградена в урегулиран
поземлен имот /УПИ/ V /пети/-здравен дом, кв.16 /шестнадесети/ от действащия план
на с.Златосел, одобрен със з-д № 1/03.02.1995 год., при граници на целия имот: УПИ ІV
кметство, улица,улица и улица, актувана с АПОС № 91/20.06.1997 год.,вписан в
Агенция по вписванията-имотен регистър, която част представлява:
 Помещение-библиотека с площ 21 /двадесет и един/ кв.м, намиращо се в
югозападната част на сградата, при граници на помещението:
манипулационна, външна стена и
 Помещение-книгохранилище и офис на секретар-библиотекаря с площ 16
/шестнадесет/ кв.м, намиращо се в североизточната част на сградата, при
граници на помещението: външна стена на сградата, външна стена на
сградана,коридор и помещение-офис.
 Избено помещение с площ 15 /петнадесет/ кв.м –склад
 Тоалетна с площ 2 /два/ кв.м, намираща се в западната страна на сградата,
при граници: тоалетна, коридор, помещение-библиотека и външна стена
на сградата
2. Определя начална тръжна цена в размер на 1,00 /един/ лев на месец без
включен ДДС.

3. Определя депозит за участие в търга в размер на 12,00 /дванадесет/ лева.
4. Обектът по т.1 да се предостави под наем за уреждане и поддържане на
библиотека, читалня, фото-,фоно-,, филмо и видеотека”.
5. Делегира права на Кмета на Общината да извърши необходимите действия по
провеждане на търга и подписване на договор за наем .

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 443
Взето с протокол № 30 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.11.2013г.
ОТНОСНО: Предоставяне под аренда на общинска земеделска земя в землището на
с.Зелениково.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.34, ал.4 от Закона за
общинската собственост, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи и чл. 110 от Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде предоставен под аренда за срок от 20 /двадесет/
години, след провеждане на публичен търг с тайно наддаване, общинска земеделска
земя представляваща: поземлен имот №233004 /две, три, три, нула, нула, четири/,
НТП:нива с площ 7,476 /седем декара четиристотин седемдесет и шест кв.м/ дка ,
местност «ЧЕНГЕЛЕРЕ», VІ /шеста/ категория, при граници и съседи: поземлени
имоти 233003-нива-Тодора Дойчинова Пискова, 000479-полски път-ОПФ-Зелениковонеобр.земя и 000476-полски път- ОПФ-необр.земя, актуване с АЧОС 3717/04.02.2013
год.
2. Определя начална арендна вноска за провеждане на търга както следва:
 1-ва – 3-та година - 15,00 /петнадесет/ лева.
 4-та – 20-та година – 30,00 /тридесет/ лева
3. Определя депозит за участие в търга: 50,00 /петдесет/ лева.
4. Делегира права на Кмета на Общината да проведе търга и всички необходими
процедури по определяне на арендатора и подписване на договор за аренда .

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 444
Взето с протокол № 30 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.11.2013г.
ОТНОСНО: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост в община Брезово през 2013 г.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за
общинската собственост и чл.4, ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет гр.Брезово:
Допълва Програма за управление и разпореждане с общинско имущество в
община Брезово през 2012 год. , раздел ІІ, буква В, точка 2 „ Имоти и вещи, които
община Брезово има намерение да продаде” с общински недвижими имоти ,
представляващи :
 поземлен имот №093045 от КВС на гр.Брезово , НТП: нива с площ 1,038 дка ,
местност „ЧЕРВЕНИТЕ МОГИЛКИ”, VІІ категория,при граници и съседи:
поземлени имоти №093044-нива-Стефан Георгиев Кьосев, 093046-нива-ОПФобр. земя и 093102-полски път-ОПФ-необр.земя, АЧОС №3133/10.11.2011 год.
 поземлен имот №093046 от КВС на гр.Брезово , НТП: нива с площ 2,317 дка ,
местност „ЧЕРВЕНИТЕ МОГИЛКИ”, VІІ категория,при граници и съседи:
поземлени имоти №093045-нива-ОПФ-обр.земя, 093044-нива-Стефан Георгиев
Кьосев, землищна граница и 093102-полски път-ОПФ-необр.земя, АЧОС
№3132/10.11.2011 год.
 поземлен имот №093047 от КВС на гр.Брезово , НТП: овощна градина с площ
0,987 дка , местност „ЧЕРВЕНИТЕ МОГИЛКИ”, VІІ категория,при граници и
съседи: поземлени имоти №093057-нива-Стефан Георгиев Кьосев, 093102полски
път-ОПФ-необр.земя
и
093101-полски
път-ОПФ-необр.земя,
3134/10.11.2011 год.
ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 445
Взето с протокол № 30 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.11.2013г.
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижими имоти в гр.Брезово-земеделска земя.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от Закона за
общинската собственост и чл.53, ал.1 от НРПУРОИ, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде продаден, след провеждане на публичен търг с тайно
наддаване, общински имоти представляващи:
 поземлен имот №093045 от КВС на гр.Брезово , НТП: нива с площ 1,038 дка ,
местност „ЧЕРВЕНИТЕ МОГИЛКИ”, VІІ категория,при граници и съседи:
поземлени имоти №093044-нива-Стефан Георгиев Кьосев, 093046-нива-ОПФобр. земя и 093102-полски път-ОПФ-необр.земя, АЧОС №3133/10.11.2011 год.
 поземлен имот №093046 от КВС на гр.Брезово , НТП: нива с площ 2,317 дка ,
местност „ЧЕРВЕНИТЕ МОГИЛКИ”, VІІ категория,при граници и съседи:
поземлени имоти №093045-нива-ОПФ-обр.земя, 093044-нива-Стефан Георгиев
Кьосев, землищна граница и 093102-полски път-ОПФ-необр.земя, АЧОС
№3132/10.11.2011 год.
 поземлен имот №093047 от КВС на гр.Брезово , НТП: овощна градина с площ
0,987 дка , местност „ЧЕРВЕНИТЕ МОГИЛКИ”, VІІ категория,при граници и
съседи: поземлени имоти №093057-нива-Стефан Георгиев Кьосев, 093102полски
път-ОПФ-необр.земя
и
093101-полски
път-ОПФ-необр.земя,
3134/10.11.2011 год.
2. Приема и одобрява пазарни оценки, изготвени от лиценциран експерт от
месец октомври 2013 г. както следва:
 поземлен имот №093045 от КВС на гр.Брезово , НТП: нива с площ 1,038 дка
, местност „ЧЕРВЕНИТЕ МОГИЛКИ”, VІІ категория в размер на 364,00
/триста шестдесет и четири / лева за целия имот.
 поземлен имот №093046 от КВС на гр.Брезово , НТП: нива с площ 2,317 дка
, местност „ЧЕРВЕНИТЕ МОГИЛКИ”, VІІ категория в размер на 811,00
/осемстотин и единадесет/ лева за целия имот.
 поземлен имот №093047 от КВС на гр.Брезово , НТП: овощна градина с
площ 0,987 дка , местност „ЧЕРВЕНИТЕ МОГИЛКИ”, VІІ категория в
размер на 346,00 /триста четиридесет и шест/ лева за целия имот.

3. Определя начална тръжна цена на продаваните имоти, както следва:
 поземлен имот №093045 от КВС на гр.Брезово , НТП: нива с площ 1,038 дка,
местност „ЧЕРВЕНИТЕ МОГИЛКИ”, VІІ категория в размер на 364,00
/триста шестдесет и четири / лева за целия имот.
 поземлен имот №093046 от КВС на гр.Брезово , НТП: нива с площ 2,317 дка,
местност „ЧЕРВЕНИТЕ МОГИЛКИ”, VІІ категория в размер на 811,00
/осемстотин и единадесет/ лева за целия имот.
 поземлен имот №093047 от КВС на гр.Брезово , НТП: овощна градина с
площ 0,987 дка, местност „ЧЕРВЕНИТЕ МОГИЛКИ”, VІІ категория в
размер на 346,00 /триста четиридесет и шест/ лева за целия имот.
4. Определя депозит за участие в търга : По 100,00 /сто/ лева за всеки имот.
5. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите действия по
продажба на имотите.
6. Определя следните договорни условия:
6.1 Договорът за продажба с класирания на първо място участник се сключва
след представяне на документ за внасяне напълно на достигнатата на търга цена.
6.2 Вписването на договора за покупко-продажба в Агенция по вписванията
гр.Пловдив се извършва от и за сметка на купувача.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 12
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 12
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 446
Взето с протокол № 30 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.11.2013г.
ОТНОСНО: Предоставяне под наем на недвижими имоти публична общинска
собственост-пасище,мера и пасище с храсти в землището на гр.Брезово

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за
общинската собственост, чл.37п от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи и раздел VІ от заповед №РД-09-116 от 21.02.2011 год. на Министъра
на земеделието, Общинският съвет гр.Брезово:
І. Дава съгласие да бъдат предоставени под наем за срок от 5 /пет/ години , след
провеждане на публичен търг с тайно наддаване, с цел отглеждане на пасищни животни
или поддържане на имота в добро земеделско и екологично състояние общински
недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи:
1. Поземлен имот №000872 /нула,нула,нула,осем,седем,две/ от КВС на
гр.Брезово, НТП:пасище с храсти с площ 35,738 /тридесет и пет декара седемстотин
тридесет и осем кв.м/ дка, местност „АЛА БАИР КИЧЕСТБРЯСТ”, VІІІ /осма/
категория, при граници и съседи:имоти №000866-полски път-ОПФ-необр.земя,
№000495-полски
път-ОПФ-необр.земя,
№000874-напоит.канал-ОПФ-необр.земя,
№000494 -полски път-ОПФ-необр.земя и други, АПОС №4330/15.11.2013 год.
2. Поземлен имот №000851 /нула,нула,нула,осем,пет,едно/ от КВС на
гр.Брезово, НТП:пасище с храсти с площ 2,819 /два декара осемстотин и
деветнадесет кв.м/дка, местност „ДВЕТЕ РЕКИ ИЗЛЪТА”, VІ /шеста/ категория,
при граници и съседи:имоти №000852-пасище,мера-ОПФ-необр.земя,№000850мочурище-ОПФ-необр. земя, №000848-пасище,мера-ОПФ-необр.земя, №000849широколистна гора-ОПФ-обр.земя и други, АПОС №4327/15.11.2013 год.
3. Поземлен имот №000876 /нула,нула,нула,осем,седем,шест/ от КВС на
гр.Брезово, НТП:пасище с храсти с площ 4,762 /четири декара седемстотин
шестдесет и два кв.м/ дка, местност „АЛА БАИР КИЧЕСТБРЯСТ”, VІІІ /осма/
категория, при граници и съседи:имоти №000874-напоит.канал-ОПФ-необр.земя,
№000875-пасище,мера-ОПФ-необр.земя, №000495-полски път-ОПФ-необр.земя и
№000877-пасище,мера, АПОС №4323/15.11.2013 год.
4. Поземлен имот №000863 /нула,нула,нула,осем,шест, три/ от КВС на
гр.Брезово, НТП:пасище с храсти с площ 10,687 /десет декара шестстотин осемдесет
и седем кв.м/ дка, местност „АЛА БАИР КИЧЕСТБРЯСТ”, VІІІ /осма/ категория, при
граници и съседи:имоти №000864-широколистна гора-ОПФ-обр.земя, №000860-

пасище,мера-ОПФ-необр.земя, №000866-полски път-ОПФ-необр.земя и №000865пасище,мера, АПОС №4324/15.11.2013 год.
5. Поземлен имот №098002 /нула,девет,осем,нула,нула,две/ от КВС на
гр.Брезово, НТП:пасище,мера с площ 25,617 /двадесет и пет декара шестстотин и
седемнадесет кв.м/дка, местност „ДВЕТЕ РЕКИ ИЗЛЪТА”, VІ /шеста/ категория,
при граници и съседи:имоти №098006-пасище с храсти-ОПФ-необр.земя, №000703полски път-ОПФ-необр. земя, №000833-полски път-ОПФ-необр.земя, №000806-полски
път-ОПФ-необр.земя и други, АПОС №4321/15.11.2013 год.
6. Поземлен имот №000877 /нула,нула,нула,осем,седем,седем/ от КВС на
гр.Брезово, НТП:пасище,мера с площ 15,796 /петнадесет декара седемстотин
деветдесет и шест кв.м/дка, местност „АЛА БАИР КИЧЕСТБРЯСТ”, VІІІ /осма/
категория, при граници и съседи:имоти №000495-полски път-ОПФ-необр.земя,
№121044-нива-Стойко Денев Стойков, №121028-напоителен канал-ОПФ-необр. земя,
№121042-пасище,мера-ОПФ-необр.земя и други,АПОС №4322/15.11.2013 год.
7. Поземлен имот №000860 /нула,нула,нула,осем,шест,нула/ от КВС на
гр.Брезово, НТП:пасище,мера с площ 17,463 /седемнадесет декара четиристотин
шестдесет и три кв.м/дка, местност „АЛА БАИР КИЧЕСТБРЯСТ”, VІІІ /осма/
категория, при граници и съседи:имоти №000859-широколистна гора-ОПФ-обр.земя,
№000863-пасище с храсти-ОПФ-необр.земя, №000866-полски път-ОПФ-необр. земя,
№000861-широколистна гора-ОПФ-обр.земя и други, АПОС №4325/15.11.2013 год.
8. Поземлен имот №000852 /нула,нула,нула,осем,пет,две/ от КВС на гр.Брезово,
НТП:пасище,мера с площ 5,612 /пет декара шестстотин и дванадесет кв.м/дка,
местност „АЛА БАИР КИЧЕСТБРЯСТ”, VІІІ /осма/ категория, при граници и
съседи:имоти №000703-полски път-ОПФ-необр.земя, №000850-мочурище-ОПФнеобр.земя, №000851-пасище с храсти-ОПФ-необр. земя, №000853-полски път-ОПФнеобр.земя, АПОС №4328/15.11.2013 год.
9. Поземлен имот №000846 /нула,нула,нула,осем,четири,шест/ от КВС на
гр.Брезово, НТП:пасище,мера с площ 13,024 /тринадесет декара двадесет и четири
кв.м/дка, местност „АЛА БАИР КИЧЕСТБРЯСТ”, VІІІ /осма/ категория, при граници
и съседи:имоти №000703-полски път-ОПФ-необр.земя, №000832-дере-ОПФнеобр.земя, №000826-храсти-ОПФ-необр. земя, №0008824-пасище с храсти-ОПФнеобр.земя, АПОС №4326/15.11.2013 год.
10. Поземлен имот №000953 /нула,нула,нула,девет,пет,три/ от КВС на
гр.Брезово, НТП:пасище,мера с площ 2,474 /два декара четиристотин седемдесет и
четири кв.м/дка, местност „АЛА БАИР КИЧЕСТБРЯСТ”, VІІІ /осма/ категория, при
граници и съседи:имоти №001031-широколистна гора-държавен горски фонд,
№000695-полски път-ОПФ-необр.земя, №000495-полски път-ОПФ-необр.земя и
№000701-полски път-ОПФ-необр. земя, АПОС №4329/15.11.2013 год.
ІІ. Участниците в търга могат да бъдат:
Земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни в съответното землище
и/или в съседни землища на територията на общината, които отглеждат регистрирани в
Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на
Националната ветеринарномедицинска служба, както следва:
а) 10 или повече говеда или 10 или повече биволи, или 10 или повече говеда и
биволи;
б) 5 или повече крави и/или юници по схемата за крави с бозаещи телета;
в) 50 или повече овце майки или 50 или повече кози майки, или 50 или повече овце
майки и кози майки;
г) 5 или повече еднокопитни (коне, магарета, мулета, катъри);

ІІІ. Участниците в търга следва да отговарят на изискванията за участие в търг за
земи от ДПФ по чл. 47в и 47з ППЗСПЗЗ
ІV. Определя начална тръжна цена в размер на 6,00 /шест/ лева/дка без включен
ДДС, наем за една календарна година.
V. Определя депозит за участие в търга: 50,00 /петдесет/ лева за всеки един имот.
VІ. Делегира право на кмета на общината да извърши необходимите действия по
провеждане на търга и подписване на договор за наем.
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ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 447
Взето с протокол № 30 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.11.2013г.
ОТНОСНО: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост в община Брезово през 2013 г.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за
общинска собственост и чл.4, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет гр.Брезово РЕШИ:
Допълва Програма за управление и разпореждане с общинско имущество в
община Брезово през 2012 год. , раздел ІІ, буква В, точка 2 „ Имоти и вещи, които
община Брезово има намерение да продаде” с общински недвижими имоти ,
представляващи :
 поземлен имот №000354, НТП друга селскостопанска територия с площ
1,434 /хиляда четиристотин тридесет и четири кв.м/ дка , местност «ЛЕТИЩЕТО»,
ІV /четвърта/ категория, при граници и съседи:имоти 000218-нива-ОПФ-Златоселобр.земя, №000355-път ІV клас-ОПФ-Златосел-необр.земя и №000193/вътрешна рекаОПФ-Златосел-необр.земя, АЧОС №4318/15.11.2013 год.
 поземлен имот №000218, НТП: нива с площ 2,944 /две хиляди
деветстотин четиридесет и четири кв.м/ дка , местност «ЛЕТИЩЕТО», VІ /шеста/
категория, при граници и съседи:имоти 000354-друга селск.територия-ОПФЗлатосел-обр.земя, №000355-път ІV клас-ОПФ-Златосел-необр.земя, №000667индивид.застрояване-«ОМЕГА АГРО» ЕООД, №000668-индивид.застрояване-«ХРИС
99»ЕООД и други, АЧОС №2178/13.10.2008 год.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 448
Взето с протокол № 30 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.11.2013г.
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижими имоти-земеделски земи в землището
на с.Златосел

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от Закона за
общинската собственост и чл.53, ал.1 от НРПУРОИ, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъдат продадени, след провеждане на публичен търг с тайно
наддаване, общински имоти, представляващи:
 поземлен имот №000354, НТП друга селскостопанска територия с площ
1,434 /хиляда четиристотин тридесет и четири кв.м/ дка , местност «ЛЕТИЩЕТО»,
ІV /четвърта/ категория, при граници и съседи:имоти 000218-нива-ОПФ-Златоселобр.земя, №000355-път ІV клас-ОПФ-Златосел-необр.земя и №000193/вътрешна рекаОПФ-Златосел-необр.земя, АЧОС №4318/15.11.2013 год.
 поземлен имот №000218, НТП: нива с площ 2,944 /две хиляди
деветстотин четиридесет и четири кв.м/ дка , местност «ЛЕТИЩЕТО», VІ /шеста/
категория, при граници и съседи:имоти 000354-друга селск.територия-ОПФЗлатосел-обр.земя, №000355-път ІV клас-ОПФ-Златосел-необр.земя, №000667индивид.застрояване-«ОМЕГА АГРО» ЕООД, №000668-индивид.застрояване-«ХРИС
99»ЕООД и други, АЧОС №2178/13.10.2008 год.
2. Приема и одобрява пазарни оценки, изготвени от лиценциран експерт от
месец октомври 2013 г. както следва:
 поземлен имот №000354, НТП друга селскостопанска територия с площ
1,434 /хиляда четиристотин тридесет и четири кв.м/ дка , местност «ЛЕТИЩЕТО»,
ІV /четвърта/ категория в размер на 861,00 /осемстотин шестдесет и един/ лева за
целия имот.
 поземлен имот №000218, НТП: нива с площ 2,944 /две хиляди
деветстотин четиридесет и четири кв.м/ дка , местност «ЛЕТИЩЕТО», VІ /шеста/
категория в размер на 1780,00 /хиляда седемстотин и осемдесет/ лева за целия имот.
3. Определя начална тръжна цена на продаваните имоти, както следва:
 поземлен имот №000354, НТП друга селскостопанска територия с площ
1,434 /хиляда четиристотин тридесет и четири кв.м/ дка , местност «ЛЕТИЩЕТО»,
ІV /четвърта/ категория в размер на 861,00 /осемстотин шестдесет и един/ лева за
целия имот.

 поземлен имот №000218, НТП: нива с площ 2,944 /две хиляди
деветстотин четиридесет и четири кв.м/ дка , местност «ЛЕТИЩЕТО», VІ /шеста/
категория в размер на 1780,00 /хиляда седемстотин и осемдесет/ лева за целия имот.
4. Определя депозит за участие в търга : По 300,00 /триста/ лева за всеки имот.
5. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите действия по
продажба на имотите.
6. Определя следните договорни условия:
6.1 Договорът за продажба с класирания на първо място участник се сключва
след представяне на документ за внасяне напълно на достигнатата на търга цена.
6.2 Вписването на договора за покупко-продажба в Агенция по вписванията
гр.Пловдив се извършва от и за сметка на купувача.

Забележка: Поради наличие на обстоятелства, които биха довели до конфликт на
интереси, общинският съветник Иван Стоев не участва в гласуването.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 449
Взето с протокол № 30 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.11.2013г.
ОТНОСНО: Подпомагане жители на общината.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и решение № 299, т.1.6.1.
«Помощи по решение на ОбС», взето с протокол № 22 от 22.02.2013 г.,
Общинският съвет Брезово дава съгласие да бъдат подпомогнати:
1. Василка Танева Стойкова от с. Дрангово със сумата от 100 /сто/
лева.
2. Тотка Митева Костанева от гр.Брезово със сумата от 150 /сто и
петдесет/ лева.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 450
Взето с протокол № 30 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 27.11.2013г.
ОТНОСНО: Определяне на пълномощен представител на община Брезово в
„Многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив АД.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, Общинският съвет – Брезово:
Упълномощава кмета на община Брезово – инж. Радньо Манолов със следните
права:
1. Да представлява Община Брезово на извънредното Общо събрание на акционерите
на "Многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив" АД, което ще се проведе
на 09,01,2014год от 11,00 часа а при липса на кворум на 24,01,2014г. - от 11,00 часа.
2. Да участва в работата на Общото събрание на акционерите на "Многопрофилна
болница за активно лечение - Пловдив" АД, което ще се проведе на 09,01,2014год от
11,00 часа а при липса на кворум на 24,01,2014г.- от 11 часа., като гласува по всички
точки от дневния ред на събранието включени в поканата, неограничено по начин
който упълномощеният сметне за подходящ.
3. Да преупълномощава неограничено и други лица с горните правомощия.
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